
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 X  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26 січня 2017 року             м. Ужгород    № 562 
 

   

Про зміни до бюджету 

 міста на 2017 рік  

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195  

"Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації 

видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 

застосовують програмно-цільового методу" із змінами, 

      

     міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до назви бюджетних програм на 2017 рік  у додатках 

3,5,6 рішення IX сесії міської ради VII скликання 22.12.2016 № 544 "Про 

бюджет міста на 2017 рік" за такими кодами ТКВК та ТПКВКМБ: 

з 

091103         Соціальні програми і заходи державних органів у 

справах молоді 

 

3141 

070303 Забезпечення належних умов для виховання та 

розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, 

прийомних сім’ях) 

1060 

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 

органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 

служби цивільного захисту, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 

ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

3012 



кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби 

цивільного захисту та ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою 

років військовослужбовцям Служби безпеки України, 

працівникам міліції, особам начальницького складу 

податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 

охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, 

дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, 

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового 

і начальницького складу кримінально-виконавчої 

системи, державної пожежної охорони, загиблих або 

померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 

непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 

утриманні, звільненим з військової служби особам, які 

стали інвалідами під час проходження військової 

служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, 

які загинули (померли) або пропали безвісти під час 

проходження військової служби, батькам та членам 

сімей осіб рядового і начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту, Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, які 

загинули (померли), пропали безвісти або стали 

інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці 

на житлово-комунальні послуги 

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 

органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 

служби цивільного захисту, ветеранам Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 

ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби 

цивільного захисту та ветеранів Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою 

років працівникам міліції, особам начальницького 

складу податкової міліції, рядового і начальницького 

складу кримінально-виконавчої системи, державної 

пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) 

працівників міліції, осіб начальницького складу 

податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 

3022 



охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 

перебували на їх утриманні, на придбання твердого 

палива 

на 

070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, 

прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя 

1060 

091103 Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України" 

 3141 

 

090204 Надання пільг ветеранам військової служби, 

ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 

захисту та ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі 

служби за віком, через хворобу або за вислугою років 

військовослужбовцям Служби безпеки України, 

працівникам міліції, особам начальницького складу 

податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим 

із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 

або за вислугою років, та які стали інвалідами під час 

виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа 

слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 

складу податкової міліції, рядового і начальницького 

складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або 

померлих у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 

перебували на їх утриманні; звільненим з військової 

служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби; батькам та членам 

сімей військовослужбовців, військовослужбовців 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

3012 



інформації України, які загинули (померли) або 

пропали безвісти під час проходження військової 

служби; батькам та членам сімей осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, 

які загинули (померли) або зникли безвісти під час 

виконання службових обов'язків, на житлово-

комунальні послуги  

090205 Надання пільг ветеранам військової служби, 

ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 

податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 

захисту та ветеранів Державної служби спеціального 

зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі 

служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою 

років працівникам міліції, особам начальницького 

складу податкової міліції, рядового і начальницького 

складу кримінально-виконавчої системи; особам, 

звільненим із служби цивільного захисту за віком, 

через хворобу або за вислугою років, та які стали 

інвалідами під час виконання службових обов'язків; 

дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, 

осіб начальницького складу податкової міліції, 

рядового і начальницького складу кримінально-

виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків, непрацездатним 

членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам 

та членам сімей осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту, які загинули 

(померли) або зникли безвісти під час виконання 

службових обов'язків, на придбання твердого палива  

3022 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування (Гомонай В.В). 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв  


